
 
DODATOK Č. 1 
K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 18. FEBRUÁRA 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
250 000 000 EUR 
Ponukový program vydávania Investičných certifikátov 

Tento dokument je dodatkom k prospektu (ďalej len Dodatok) vypracovaným podľa § 121 ods. 9 a § 125c zákona 
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o cenných papieroch) (ďalej len Zákon o cenných papieroch) v znení platnom do 20. júla 2019 v súlade s článkom 
46 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má 
uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení 
smernice 2003/71/ES (ďalej len Nariadenie o prospekte), a to k základnému prospektu zo dňa 18. februára 2019, 
ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.: 100-000-154-495 k č.sp.: NBS1-000-034-012  
s právoplatnosťou dňa 21. februára 2019 (ďalej len Prospekt). Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Slovenská 
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej len Emitent) v súvislosti 
s 250 000 000 EUR ponukovým programom vydávania investičných certifikátov (ďalej len Program). 

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom. 

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený 
v Prospekte. 

Predmetom tohto Dodatku je zapracovanie údajov z auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta 
pripravenej v súlade s IFRS za rok končiaci sa 31. decembra 2018, ktoré boli zverejnené na webovom sídle 
Emitenta (www.slsp.sk) dňa 29. marca 2019, údajov z neauditovanej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky 
Emitenta pripravenej v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2019, ktoré boli zverejnené na webovom sídle 
Emitenta (www.slsp.sk) dňa 31. júla 2019 a aktualizácia informácií o Emitentovi. 

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu podľa článku 46 odsek 3 
Nariadenia o prospekte v spojení s príslušnými ustanoveniami Zákona o cenných papieroch.  

Tento Dodatok bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt, a to v elektronickej forme na 
internetovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/investicne-certifikáty.html), ktorá je súčasťou webového sídla Emitenta, 
a v písomnej forme bude dostupný k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta, pričom oznam o jeho 
bezplatnom sprístupnení bude uverejnený v denníku Hospodárske noviny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. august 2019 
  

http://www.slsp.sk/
http://www.slsp.sk/
http://www.slsp.sk/


Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne: 

I. ZMENY V SÚHRNE PROSPEKTU 

1. Text časti B.5 „Opis skupiny a postavenia Emitenta v tejto skupine“ sa vymazáva a v plnom rozsahu 
nahrádza nasledujúcim textom: „ 

B.5 Opis skupiny a postavenia 
Emitenta v tejto skupine  

Emitent je súčasťou skupiny Erste Group. Skupina Erste Group patrí 
k najväčším a najvýznamnejším bankovým skupinám, ktoré sú zamerané 
na retailových a firemných klientov v strednej a východnej Európe. 

Skupinu Erste Group tvorí spoločnosť Erste Group Bank AG (ako 
materská spoločnosť) a jej jednotlivé dcérske spoločnosti, ktoré sú 
zahrnuté do konsolidácie Erste Group Bank AG na základe priameho 
alebo nepriameho vlastníctva majetkového podielu v nich. 
Najvýznamnejšími členmi skupiny Erste Group sú bankové inštitúcie 
v krajinách strednej a východnej Európy, a to v Rakúsku, Českej 
republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku, 
Srbsku, ako aj skupina rakúskych sporiteľní. Emitent je členom skupiny 
Erste Group od roku 2001. Materskou spoločnosťou Emitenta je 
spoločnosť Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 
Viedeň, Rakúska republika, FN 33209m (niekedy uvádzaná aj ako Erste 
Holding), ktorá má 100,00 % podiel na základnom imaní a hlasovacích 
právach Emitenta. 
 

Názov Krajina  Priamy podiel 
Erste Group 

Bank AG 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Rakúsko  100,00 % 
Česká spořitelna, a.s. Česká republika  100,00 % 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovensko  100,00 % 
Banca Comercială Română S.A. Rumunsko  99,88 % 
Erste Bank Hungary Zrt. Maďarsko  70,00 % 
Erste & Steiermärkische Bank d. d. Chorvátsko  59,02 % 
Erste Bank a. d. Novi Sad Srbsko  74,00 % 

Vybrané spoločnosti s významnou priamou a nepriamou majetkovou 
účasťou Emitenta k 30. júnu 2019: 
 

Subjekt Základné 
imanie (v EUR) 

 Podiel 
Emitenta 

Procurement Services SK, s.r.o. 6 500,00  51,00 % 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 66 500 000,00  9,98 % 
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 9 958,17  33,33 % 
Holding Card Service s.r.o. (údaj v CZK) 772 584 000,00  24,62 % 
Služby SLSP, s. r. o. 5 000,00  100,00 % 
Realitná spoločnosť SLSP, a. s. (nepriamy 
podiel) 

29 672,00  100,00 % 

LANED a.s. (nepriamy podiel) 11 520 390,00  100,00 % 
S Slovensko, spol. s r.o. 3 319 391,88  100,00 % 
S Rail Lease, s.r.o.  25 000,00  3,00 % 

V prípade S Rail Lease, s.r.o. je po zohľadnení nepriameho podielu 
prostredníctvom spoločnosti S Slovensko, spol. s r.o. majetkový podiel 
Emitenta 100,00 %. 

Výška podielov Emitenta je totožná s jeho hlasovacími právami, 
s výnimkou Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. kde podiel na hlasovacích 
právach v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank AG 
predstavuje 35,00 %. 

“ 
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2. Text časti B.12 „Vybrané kľúčové historické finančné informácie“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza 
nasledujúcim textom: „ 

B.12 Vybrané kľúčové historické 
finančné informácie 

Nasledovné historické finančné informácie boli vyňaté z príslušných 
uverejnených auditovaných konsolidovaných a neauditovaných 
konsolidovaných účtovných závierok Emitenta za príslušné obdobia. 
 
Auditovaný konsolidovaný výkaz o finančnej 
situácii pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR) 2018 

 
2017 

AKTÍVA    
Finančné aktíva držané do splatnosti (1) x  2 644 402 
Úvery a pohľadávky voči klientom (1) x  11 719 733 
Dlhové cenné papiere (2) 3 550 631  x 
Úvery a pohľadávky voči klientom (2) 12 782 071  x 
Aktíva spolu 17 442 906  16 343 112 
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE    
Vklady klientov 13 653 163  12 477 892 
Vydané dlhové cenné papiere 1 803 287  1 567 216 
Vlastné imanie spolu 1 513 345  1 535 671 
Záväzky a vlastné imanie spolu 17 442 906  16 343 112 

Poznámky: 
(1) medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39; 
(2) medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 9. 
 
Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát 
pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR) 2018  2017 

Čisté úrokové výnosy 437 828  439 290 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií 128 821  112 708 
Zisk pred daňou z príjmov 236 616  216 559 
Daň z príjmov (52 932)  (52 660) 
Čistý zisk po zdanení 183 684  163 899 
 

Neauditovaný konsolidovaný výkaz o finančnej 
situácii pripravený v súlade s IAS 34 (v tis. EUR) 30.6.2019  31.12.2018 

AKTÍVA    
Dlhové cenné papiere 3 481 170  3 550 631 
Úvery a pohľadávky voči klientom 13 215 272  12 782 071 
Aktíva spolu 18 175 833  17 442 906 
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE    
Vklady klientov 13 909 402  13 653 163 
Vydané dlhové cenné papiere 2 136 707  1 803 287 
Vlastné imanie spolu 1 533 273  1 513 345 
Záväzky a vlastné imanie spolu 18 175 833  17 442 906 
 

Neauditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát 
pripravený v súlade s IAS 34 (v tis. EUR) 30.6.2019  30.6.2018 

Čisté úrokové výnosy 215 117  217 584 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií 67 931  58 393 
Zisk pred daňou z príjmov 119 409  114 354 
Daň z príjmov (23 446)  (25 365) 
Čistý zisk po zdanení 95 963  88 989 
 

 

 Vyhlásenie, že nedošlo 
k žiadnej podstatnej 
nepriaznivej zmene 
vyhliadok Emitenta, alebo 
opis všetkých podstatných 
nepriaznivých zmien 

Emitent vyhlasuje, že od dátumu poslednej uverejnenej auditovanej 
konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta ani od dátumu poslednej 
uverejnenej neauditovanej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky 
Emitenta nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok 
Emitenta alebo inej významnej zmene vo finančnej situácii alebo 
vyhliadkach Emitenta. 
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 Opis významných zmien vo 
finančnej alebo obchodnej 
pozícii nasledujúcich po 
období, za ktoré sú uvedené 
finančné informácie 

Valné zhromaždenie Emitenta, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. marca 2019, 
schválilo hospodársky výsledok po zdanení vo výške 180 175 991 EUR  
a rozhodlo o vyplatení dividendy akcionárovi vo výške  
87 607 515,32 EUR. 

Emitent sa dňa 1. marca 2019 stal 100 % vlastníkom lízingovej 
spoločnosti S Slovensko, spol. s r.o. s celkovou hodnotou aktív vo výške 
163,7 mil. EUR jej akvizíciou od spoločnosti Erste Group Bank AG.  

Okrem udalostí uvedených vyššie nedošlo po období, za ktoré sú uvedené 
historické finančné informácie, k žiadnej významnej zmene vo finančnej 
alebo obchodnej pozícii Emitenta. 

“ 

II. ZMENY V ČASTI 4, ZOZNAM KRÍŽOVÝCH ODKAZOV POUŽITÝCH V PROSPEKTE 

1. Text sa dopĺňa o odseky (4) a (5), ktorý znejú: 

„(4) Audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za rok končiaci sa 31. decembra 2018 
pripravená v súlade s IFRS (viď informácia v časti Prospektu „Finančné informácie týkajúce sa aktív  
a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej sporiteľne, a.s.“), ktorá je súčasťou Výročnej správy 
Emitenta za rok 2018 zostavenej podľa príslušných právnych predpisov (Výročná správa 2018), ktorá 
nahrádza ročnú finančnú správu. Prospekt musí byť čítaný spolu s vyššie uvedenou časťou Výročnej správy 
2018, ktorá sa považuje za súčasť Prospektu. Ostatné časti Výročnej správy 2018, ktoré nie sú začlenené do 
Prospektu formou odkazov, nie sú pre investorov relevantné. 
 
(5) Neauditovaná priebežná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za polrok končiaci sa 30. júna 2019 
pripravená v súlade s IAS 34 (viď informácia v časti Prospektu „Finančné informácie týkajúce sa aktív  
a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej sporiteľne, a.s.“), ktorá je súčasťou Polročnej správy 
Emitenta za prvý polrok 2019 zostavenej podľa príslušných právnych predpisov (Polročná správa 2019). 
Prospekt musí byť čítaný spolu s vyššie uvedenou časťou Polročnej správy 2019, ktorá sa považuje za súčasť 
Prospektu. Ostatné časti Polročnej správy 2019, ktoré nie sú začlenené do Prospektu formou odkazov, nie sú 
pre investorov relevantné.“ 

III. ZMENY V ČASTI 5, DOKUMENTY K NAHLIADNUTIU 

1. Text bodu (2) sa dopĺňa o body: 

„(iv) Výročná správa 2018; 

(v) Polročná správa 2019.“ 

IV. ZMENY V ČASTI 6, VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1. Text bodu (1) sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza textom: 

„Audítori. Údaje z účtovnej závierky uvedené v Prospekte k 31. decembru 2016 sú prevzaté  
z konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2016 pripravenej v súlade s IFRS, ktorú 
overil audítor, spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, člen 
Slovenskej komory audítorov, licencia SKAU č. 257. Údaje z účtovných závierok uvedených v Prospekte  
k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2018 sú prevzaté z konsolidovaných účtovných závierok za rok 
končiaci sa 31. decembra 2017 a za rok končiaci 31. decembra 2018 pripravených v súlade s IFRS, ktoré 
overil audítor, spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 815 32 
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, člen Slovenskej komory audítorov, licencia SKAU č. 161.“ 

V. ZMENY V ČASTI 12, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. 

1. Text časti „Organizačná štruktúra“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza textom: 
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„Emitent je súčasťou skupiny Erste Group. Skupina Erste Group patrí k najväčším a najvýznamnejším 
bankovým skupinám, ktoré sú zamerané na retailových a firemných klientov v strednej a východnej Európe. 
Skupinu Erste Group tvorí spoločnosť Erste Group Bank AG (ako materská spoločnosť) a jej jednotlivé 
dcérske spoločnosti, ktoré sú zahrnuté do konsolidácie Erste Group Bank AG na základe priameho alebo 
nepriameho vlastníctva majetkového podielu v nich. Najvýznamnejšími členmi skupiny Erste Group sú 
bankové inštitúcie v krajinách strednej a východnej Európy, a to v Rakúsku, Českej republike, Slovenskej 
republike, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, ako aj skupina rakúskych sporiteľní. Emitent je 
členom skupiny Erste Group od roku 2001. Materskou spoločnosťou Emitenta je spoločnosť Erste Group 
Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika, FN 33209m (niekedy uvádzaná aj 
ako Erste Holding), ktorá má 100,00 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Emitenta. 

Najvýznamnejšie dcérske spoločnosti Erste Group Bank AG. 

Názov Krajina  Priamy podiel Erste 
Group Bank AG 

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Rakúsko  100,00 % 
Česká spořitelna, a.s. Česká republika  100,00 % 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovensko  100,00 % 
Banca Comercială Română S.A. Rumunsko  99,88 % 
Erste Bank Hungary Zrt. Maďarsko  70,00 % 
Erste & Steiermärkische Bank d. d. (1) Chorvátsko  59,02 % 
Erste Bank a. d. Novi Sad (2) Srbsko  74,00 % 

 
Poznámky: 
(1) Po zohľadnení nepriamych podielov je to 69,26 %. 
(2) Po zohľadnení nepriamych podielov je to 80,50 %.“ 

2. Text časti „Účasť Slovenskej sporiteľne, a.s. na podnikaní iných slovenských a zahraničných osôb“ sa 
vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza textom: 

„Vybrané spoločnosti s významnou priamou a nepriamou majetkovou účasťou Slovenskej sporiteľne, a.s.  
k 30. júnu 2019. 

Subjekt Základné imanie 
(v EUR)  Podiel Emitenta 

Procurement Services SK, s.r.o. 6 500,00  51,00 % 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (1) 66 500 000,00  9,98 % 
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 9 958,17  33,33 % 
Holding Card Service, spol. s r.o. 772 584 000,00 (2)  24,62 % 
Služby SLSP, s. r. o. 5 000,00  100,00 % 
Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s. (3) 29 672,00  100,00 % 
LANED a.s. (3) 11 520 390,00  100,00 % 
S Slovensko, spol. s r.o. 3 319 391,88  100,00 % 
S Rail Lease, s.r.o. (4) 25 000,00  3,00 % 
 
Poznámky: 
(1) Emitent má v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank AG podiel na hlasovacích právach Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. 

vo výške 35,00 %, pri ostatných spoločnostiach je výška podielu Emitenta na základnom imaní totožná s podielom na hlasovacích 
právach. 

(2) Údaj v CZK. 
(3) Nepriamy majetkový podiel Emitenta prostredníctvom spoločnosti Služby SLSP, s.r.o. 
(4) Po zohľadnení nepriameho podielu prostredníctvom spoločnosti S Slovensko, spol. s r.o. je majetkový podiel  

Emitenta 100,00 %.“ 

3. Text časti „Informácia o trende“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza textom: 

„Od dátumu uverejnenej auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta za rok končiaci sa  
31. decembra 2018 pripravenej v súlade s IFRS nedošlo vo vyhliadkach Emitenta k žiadnym významným 
negatívnym zmenám. 

Valné zhromaždenie Emitenta, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. marca 2019, schválilo hospodársky výsledok po 
zdanení vo výške 180 175 991 EUR a rozhodlo o vyplatení dividendy akcionárovi vo výške  
87 607 515,32 EUR. 
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Na Emitenta a jeho podnikanie pôsobia makroekonomické podmienky, trhové prostredie a tiež legislatíva  
a regulácia vzťahujúca sa na všetky finančné inštitúcie v Slovenskej republike a Eurozóne. Okrem toho nie 
sú známe iné trendy, neistoty, požiadavky, záväzky alebo udalosti, ktoré by bolo možné rozumne považovať 
za majúce dopad na vyhliadky Emitenta v aktuálnom finančnom roku.“ 

4. Text časti „Správne, riadiace a dozorné orgány Slovenskej sporiteľne, a.s.“ sa vymazáva a v plnom rozsahu 
nahrádza textom: 

„Predstavenstvo 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Emitenta, ktorý riadi činnosť Emitenta a koná v jeho mene. 
Predstavenstvo má troch až šiestich členov volených dozornou radou na päťročné funkčné obdobie. Predsedu 
predstavenstva volí z členov predstavenstva dozorná rada. Podpredsedu predstavenstva volí zo svojich 
členov predstavenstvo. K dátumu vyhotovenia Prospektu podpredseda predstavenstva nebol zvolený. 

Členovia predstavenstva Slovenskej sporiteľne, a.s. 

Meno a priezvisko Funkcia 

Ing. Peter Krutil  predseda 
RNDr. Milan Hain. PhD. člen 
Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA  člen 
Ing. Pavel Cetkovský člen 

Všetci členovia predstavenstva Emitenta sú odborne spôsobilí na výkon svojich funkcií, nemajú žiadnu 
majetkovú účasť na podnikaní Emitenta a žiaden z nich nebol v minulosti odsúdený pre trestný čin 
majetkovej povahy. Žiadny z členov predstavenstva nevykonáva podnikateľskú činnosť, ani nemá aktivity 
vykonávané mimo Emitenta, ktoré by boli vzhľadom na činnosť Emitenta významné. 

Emitentovi nie sú známe žiadne konflikty záujmov členov jeho dozornej rady a členov jeho predstavenstva 
vo vzťahu k ich povinnostiam voči Emitentovi a ich súkromnými záujmami, resp. inými povinnosťami. 
Členovia predstavenstva zastupujú Emitenta v orgánoch iných spoločností, v ktorých má Emitent majetkovú 
účasť. Kontaktná adresa všetkých členov dozornej rady a predstavenstva Emitenta z titulu výkonu ich funkcií 
je Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. 

Dozorná rada 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Emitenta, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva  
a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Dozorná rada má troch až šiestich členov. Dve tretiny jej členov 
volí valné zhromaždenie a jednu tretinu členov volia zamestnanci Emitenta. Členovia dozornej rady sú 
volení na päťročné funkčné obdobie. Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu.  
K dátumu vyhotovenia Prospektu predseda dozornej rady nebol zvolený.   

Členovia dozornej rady Slovenskej sporiteľne, a.s.  

Meno a priezvisko Funkcia 
Mag. Jan Homan podpredseda 
Paul Formanko, MBA člen 
Mgr. Alena Adamcová členka 
Mag. Tatiana Knošková členka 
JUDr. Beatrica Melichárová členka 

Všetci členovia dozornej rady Emitenta sú odborne spôsobilí na výkon svojich funkcií, nemajú žiadnu 
majetkovú účasť na podnikaní Emitenta a žiaden z nich nebol v minulosti odsúdený pre trestný čin 
majetkovej povahy. Žiadny z členov dozornej rady nevykonáva podnikateľskú činnosť, ani nemá aktivity 
vykonávané mimo Emitenta, ktoré by boli vzhľadom na činnosť Emitenta významné.“ 

5. Text v časti „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej 
sporiteľne, a.s.“ sa v časti „Historické finančné informácie a účtovné závierky“ dopĺňa o odsek, ktorý bude 
v poradí tretím odsekom: 
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„Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za rok končiaci sa 31. decembra 2018 v súlade  
s IFRS je uvedená vo forme odkazu a je súčasťou Výročnej správy 2018 (pozri časť „Zoznam krížových 
odkazov použitých v Prospekte“ Prospektu) a je dostupná na webovom sídle Emitenta www.slsp.sk.“ 

6. Text v časti „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej 
sporiteľne, a.s.“ sa v časti „Audit historických ročných finančných informácií“ vymazáva a v plnom rozsahu 
nahrádza textom: 

„Konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za rok 2016 v súlade s IFRS bola auditovaná spoločnosťou Ernst 
& Young Slovakia, spol. s r. o. Konsolidované účtovné závierky Emitenta za roky 2017 a 2018 v súlade  
s IFRS boli auditované spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.“ 

7. Text v časti „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej 
sporiteľne, a.s.“ sa v časti „Priebežné finančné informácií“ dopĺňa o odsek, ktorý bude v poradí tretím 
odsekom: 

„Neauditovaná priebežná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za polrok končiaci sa 30. júna 2019 
pripravená v súlade s IAS 34 je uvedená vo forme odkazu a je súčasťou Polročnej správy 2019 (pozri časť 
„Zoznam krížových odkazov použitých v Prospekte“ Prospektu) a je dostupná na webovom sídle Emitenta 
www.slsp.sk.“ 

8. Text časti „Významná zmena finančnej situácie Emitenta“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza textom: 

„Emitent sa dňa 1. marca 2019 stal 100 % vlastníkom lízingovej spoločnosti S Slovensko, spol. s r.o.  
s celkovou hodnotou aktív vo výške 163,7 mil. EUR jej akvizíciou od spoločnosti Erste Group Bank AG. 

Odo dňa zostavenia neauditovanej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta pripravenej  
v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2019 nenastali žiadne významné zmeny alebo skutočnosti 
vo finančnej alebo v obchodnej situácii Emitenta a spoločností zahrnutých do konsolidácie Emitenta.“ 

Právo na odstúpenie od ponuky 

Nakoľko všetky verejné ponuky cenných papierov doteraz vyhlásené na základe Prospektu a Konečných podmienok 
jednotlivých emisií cenných papierov boli do dátumu vypracovania tohto Dodatku uzatvorené a cenné papiere boli 
dodané investorom, a zároveň Emitent na základe Prospektu do dátumu zverejnenia tohto Dodatku nezverejní 
žiadne nové Konečné podmienky jednotlivej emisie cenných papierov, Emitent v tomto Dodatku neuvádza 
informáciu o práve na odstúpenie od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie cenných papierov a konečný termín 
práva na odstúpenie. 

Vyhlásenie Emitenta 

Emitent, zastúpený Ing. Ivanou Čiernou a Ing. Róbertom Herbecom, poverenými osobami, vyhlasuje, že je 
výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku. 

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje 
obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli 
nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku. 

V Bratislave dňa 21. augusta 2019. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

______________________ ______________________ 

Ing. Ivana Čierna 
Poverená osoba 

Ing. Róbert Herbec 
Poverená osoba 
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